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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS 

O sm cm inusita 

ESPORTE CARROS 

Dólar R$5,65 + 
Euro R$637+ 

SAÚDE TEC TURISMO PETS CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS 

(e) EM DESTAQUE 

PANDEMIA 

SP desobriga uso de 
máscaras em locais 
abertos a partir de 11/12 
- Distanciamento de 2 metros não impede transmissão, diz novo estudo 

- Anvisa pode aprovar doses de reforço da vacina com mesmo fabricante 

« 4º anda preocupa OMS: “Vacinas não evitam totalmente a transmissão” 

“PARASITAS” 

Guedes diz que nunca xingou 
servidores públicos 
« Lira não quer colocar em votação 

aposentadoria de ministros do STF 

FILIAÇÃO NO DIA 30 

"Seremos felizes para sempre”, 
diz Bolsonaro sobre o PL 
« PSDlança candidatura de Rodrigo 

Pacheco à Presidência da República 
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"Seremos felizes para sempre”, 
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Pacheco à Presidência da República 

SABATINA DE MENDONÇA 

"Nunca foi um embate 
religioso", diz Alcolumbre 

« Relator adia votação dos Precatórios 

CASO FLORDELIS 

Filhos são condenados pela 
morte do pastor Anderson 
« Flordelis deve ser julgada em 2022 

al us 

LINE-UP SECRETO 

Luísa Sonza está entre atrações da 
festa de 3 dias de influencer Jogos com até 67% de desconto 

no Esquenta Black Friday 

Conteúdo de marca 
. 

SURPRESA 

Bailarino pede namorado em casamento 
no metrô de São Paulo 
« Campanha dos correios retrata Papai Noel gay 

SITUAÇÕES PERSISTEM 

Cauã Reymond revela que sofreu 
assédio moral e sexual 

Conteúdo de marca 
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EDIÇÃO 2022 VEJA O VÍDEO 

Conheça os Bolsonaro recebe 
recordes mais medalha na 
inusitados do Câmara em meio a 
Guinness Book vaias e gritos de 

genocida 

MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO 

Polícia Federal investiga fraudes de R$ 10 
milhões no auxílio emergencial 
« Espírito Santo: nota falsa de R$ 420 volta a circular 

EX-MINISTROS DE BOLSONARO COMPLEXO DO SALGUEIRO 

Salles diz que Moro é "comunista" e 
ataca: "Nada a ver com governo” 
« Mauricio Souza assusta empresários 

operação do Bope no RJ 

(E) ÚLTIMO SEGUNDO; Econômico 

PARANÁ 

GOVERNOS RIVAIS EXCLUÍDOS 

Biden convida Brasil 
para Cúpula pela 
Democracia, que 
isola China e Rússia 

CASO HENRY BOREL 

IBGE 

VEJA COMO FAZER 

10 milhões de beneficiários ainda não 
sacaram o PIS/Pasep 

TÊM UMA FILHA JUNTOS 
NÃO PAGOU PENSÃO 

Ator vai cumprir 
prisão domiciliar com 
tornozeleira 
- Mãe da filha do ator: "Princípios éticos” 

Jean-Claude Van Damme 

EFEITO PANDEMIA 

Globo mantém plateias 

NA HIPOFARINGE SAIU DEVEZDE CASA 

Mirella nega saber 
de lançamento com 
Dynho Alves 

Branco Mello 
tranquiliza fãs após 
retirada de tumor 

ESTÁ RESPONDENDO BEM 

"Esperança", diz filho de Arlindo 

Saiba quem são os 10 mortos da 

« Líder de milícias: "Caras são bons de mira” 

Ricardo Barros vira réu em 
processo na Justiça Eleitoral 

Ministro do STF nega liminar para 
soltar Monique Medeiros 

11 mil pessoas são mortas ao ano 

pela falta de saneamento básico 
« Reajuste da mensalidade escolar assusta 

Ticiane revela que fala com Justus 
- Sheila Mello se pronuncia sobre affair com 

SBT diz que não terá mais auditório 

GASOLINA CARA? 

Veja como o GNV pode ajudar a 
economizar um bom dinheiro 
« Iniciativa vende gasolina a R$ 4,40 

TURBINADA! 

Lotofácil pode pagar R$ 4,5 milhões 
nesta quarta-feira (24) 

Conteúdo de marca 

BLACK FRIDAY WHATSAPP 

SERVIU NO AFEGANISTÃO Playstation e Veja como criar 

ua Ê Xbox dão figurinhas dentro 
Militar suspeito de matar gesconto de até do aplicativo 
casal enquanto osfilhos 99% em jogos 
dormiam é preso 

RIO DE JANEIRO 

PF resgata marinheiros 
em situação análoga à 
escravidão em navio 

Veja mais 

TÁ Air 

Gloria Perez expõe 
golpista nas redes 
+ JoséMayer faz rara aparição 
com a esposa 

RS2MILHÕES 

Descubra quem é o 
apresentador mais bem 
pago do SBT 

reduzidas e 

FÁS NÃO GOSTARAM 

Priscilla Alcântara é 
detonada após fazer 
música para o Carnaval 

Cruz sobre novo tratamento do pai 

ESPORTE 

CÚMPLICE DE CHANTAGEM 

Estrela do Real, 
Benzema 
condenado a um 
ano de prisão 
- Relembre outros atletas presos 

JOÃO PAULO 

Santos toma decisão sobre goleiro 
após Fla demonstrar interesse 

Veja mais 

é 

EX-FLAMENGO 

Jorge Jesus briga com 
repórter após empate 
com o Barcelona 

VEJA O VÍDEO 

Sósia de Messi assume cargo em 
gigante do fast-food 

- PSG:Messi nunca pediu para Mbappé ficar 

AFFAIR DE EX-BAILARINA EXCLUSIVAS DELUTAS 

James Rodríguez imita Neymare EXTORSÃO RA Johnny Walker aprova Strickland e 
Mbappé em novo visual "Romário Balotelli é cogita treinos com Ngannou 
« Wanda dá voto de confiança a lcardi italiano" será acusado de + Luque diz ter esquema para vencer Usman 

preso perseguição + Poirier defende "Do Bronx de Gaethje 

CanalsPet& 

TRAÇOS ALEGRES 

Bichon Havanês 
é a única 
cães orig 
de Cuba 

Veja mais 

raça de 
inária 

6 ofertas de itens para 
seu pet com descontos SEM PERRENGUE! 

5 dicas para passear com seu pet 
- Adestrar requer que os donos mudem 

EN 
CENTRO DAS ATENÇÕES 

Cachorro rouba a cena em sessão 
de fotos para cartão de Natal 

guLosos! 

==LARROS 

PRÉESTREIA 
Ford revela nova 
fo [cl p: [or= (o e F:] 
picape Ranger 
+ Conheça S picapes com estilo 
aventureiro disponíveis no Brasil 

vende marmitas para 

Fotógrafa registra reação de cães 
ao receberem comida e petiscos 

Vetado da Globo, ex-galã 

CONHEÇA BRODIE 

Cão parece resultado de 
cruzamento entre cachorro e girafa 

Veja mais 

AA !| 

MoTos NOVIDADES 

Honda mostra Kia lança SUV 
esboço da nova Stonie, rival de Fiat 
Hornet, no Salão de Pulse, VW Nivus e 
Milão, na ltália companhia 

Veja mais 

Amazon coleta detalhes “Aprendam com Bonner e 
3 íntimos sobre seus usuários Fátima, diz Sonia Abrão para 4 

sobreviver através da Alexa; veja quais Ivete Sangalo e marido 

acusado se pomotobia, Aposentados do INSS terão Quem são e quanto ganham 

Messi confirma 5 Lafer 6 14º salário em 2021? os membros da Academia 
empresários da moda 

volta ao Barcelona entrarem em pânico Entenda situação do projeto Brasileira de Letras 

1 e elogia técnico 
Xavi Ator André Gonçalves tem Caso Flordelis: Filhos são "Fizemos uma baguncinha", 

prisão decretada, diz 
colunista 

VEJA OS RELATOS 

SEM MAKE 

Claudia Ohana 
esbanja beleza 
natural em foto: 
"Estilo brejeira” 

COLÔMBIA 

((evino ) 

CELEBRIDADES 

CÉSAR TRALLI 

César Tralli abre JH às pressas, 
denuncia escândalo na Globo e 
expõe veredito: “Condenados por 
envolvimento” 

LGBTQUA 

10 famosos que são gays, ou 

você não fazia ideia 

AFAZENDA 13 AFAZENDA 13 

MC Mirella arruma as malas e 
começa a mudança de casa 

Dynho Alves 

"É sempre visto como bagunça": 
qual é a realidade do poliamor? 

Nova animação da Disney traz 
cenários que você pode visitar 
« Veja descontos em passeios e hotéis 

falam abertamente sobre isso, e 

MC Mirella sai de vez de casa e 
nega saber de lançamento com 

10 PMinvestiga publicação de 
cabo sobre operação no RJ 

condenados pela morte do 
pastor Anderson do Carmo 

CASA GUCCI 

Conheça a história que 
inspirou o filme PRÊMIO DE ARQUITETURA 2021 

Confira os melhores novos edifícios 
do mundo 
« Como fazer uma saia para Árvore de Natal 

FORÇA, ÂNIMO E PAZ 

5 plantas que atraem 
proteção para o seu lar 

Ha 
AMAMENTAVA O FILHO 

Mãe que se atrasou para 
o Enem ganha bolsa 

Veja mais 

ESPAÇO PUBLICITÁRIO 

LOBO 

Globo, por desespero em meio à 
crise, corta atração fenômeno no 

ar há 47 anos da programação 

DESTAQUE 

Leo Dias tem salário de quando 
era contratado do SBT e RedeTV! 
exposto e valor choca 

O) 
globo 

CANTORA 

Priscilla Alcântara é detonada 
após dizer que fez música para o 
Carnaval 

DESTAQUE 

Com dificuldades, Globo resolve 

liberar horário para alfinetadas e 
promove televendas 

Parceiros e colunistas 

InfoMoney 
5 indicadores para escolher os 
melhores fundos imobiliários 

1Bilhão 
Veja como tornar o cartão de 
um aliado na sua vida financ 

TechBreak Tudo do Bem 

serão C 
riday 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefíc 

M à 

usado como mesa de café 

. 
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Veja como harmonizar 

BEM-ESTAR ESQUENTA BLACK FRIDAY vinhos sem sufoco 

Travesseiros: um guia para Kitgin tônica com especiarias tem conteúdo demares 

34% de desconto 

Conteúdo de marca 
encontrar um perfeito para você 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

Er AV 
FRID, sA 

TUDO PARA VOCÊ 

Black Friday no IG | Até 80% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

POCHETTINO 

Pochettino no United? Técnico s 

PSG para discutir seu futuro 

QUANTO MAIS 

TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto 

SBAHIA PROMOÇÃO 11.11 -EBE- 

poeta 

Rana 
PARA A SUA CASA TUDO POR MENOS 

ELetrodomésticos e celulares - Economize muito mais nos 

25% OFF produtos da Aliexpress 

e reúne com 

VIDA MELHOR es 
AFAZENDA 13 

Mec Mirella prepara mudançã da casa que 

dividia com Dynho Alves 

20 CRIANÇAS FICARAM FERIDAS 

Ataque de piranhas fere mais de 30 

pessoas que nadavam em rio da 

Argentina 

em. x 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 

“Nos Tempos do Imperador": Toi 

inventa ataque para se livrar de 

assassinato 

Del Potro treina no saibro e quer retorno 

nos ATPs na Argentina 

Conheça Os recordes mais inusitados do 

Quanto Mais Vida Melhor": Paula tem 
passado revelado e é acusada de 

assassinato 

A +. 
na NFL, Kansas City) 

Chiefs recupera favoritismo entre 

apostadores 

o Ar 
Lo 

an 
Moro é chamado de 'comunista” por ex- 

ministro Ricardo Salles 

Luísa Sonza é uma das atrações secretas 

Guinness Book 2022 da Farofa da GKay 

Veja mais 

Sobre o iG Sites iG Serviços iG 
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